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%  1بتركیز  H2O2تضمنت الدراسة الحالیة معرفة تأثیر البایوتین في قدرته على الحمایة من اإلجهاد التاكسدي المحدث ببیروكسید الهیدروجین 
ر، قسمت عشوائیا أشه (7-8)ذكرًا من األرانب المحلیة بعمر 40المستهلك في ماء الشرب من قبل ذكور األرانب المحلیة . استخدم في هذه الدراسة 

 علیقة قیاسیة وماء اعتیادي وعدت مجموعة أعطیتأرانب لكل مجموعة وكانت على التوالي المجموعة األولى:  10إلى أربعة مجامیع، بواقع 
علیقة قیاسیة  أعطیت%، المجموعة الثالثة : 1علیقة قیاسیة وماء مضافا الیه بیروكسید الهیدروجین بتركیز  أعطیتالسیطرة، المجموعة الثانیة : 
الهیدروجین علیقة قیاسیة وماء مضافا إلیه بیروكسید  أعطیتمایكروغرام/كغم من وزن الجسم، المجموعة الرابعة: 200مع تجریعها بالبایوتین بتركیز 

  .أسابیع 8مایكروغرام / كغم وزن الجسم، وعوملت هذه المجامیع یومیًا لمدة 200% مع تجریعها بالبایوتین بتركیز  1بتركیز 
 أنزیم والكلیسیریدات الثالثیة وفعالیة كل من الكلوكوز والكولیستیرولفي تركیز )P≤0.05(إرتفاعا"معنویا"بیروكسید الهیدروجینأظهرت نتائج المعاملة ب

، مما یدل على قابلیة في مصل دم ذكور األرانب المعاملة مقارنة مع مجموعة السیطرة ASTاالسبارتیت أمینوأنزیم ناقل ALT االلنین أمینناقل 
  بیروكسید الهیدروجین في احداث االجهاد التاكسدي في ذكور االرانب المحلیة .

من الكلوكوز ي تركیز كل ف إنخفاضا"معنویا"ایكروغرام/ كغم وزن الجسم م 200بتركیز أن المعاملة األرانب بالبایوتین كما أظهرت النتائج
وهذا یدل على ،  في مصل دم ذكور األرانب المعاملة مقارنة مع مجموعة السیطرة ASTوِ  ALTوالكولیستیرولوالكلیسیریدات الثالثیة وفعالیة أنزیمي

  ان للبایوتین تأثیرا مضادا لألكسدة .
  .االسبارتیت أمینأنزیم ناقل ،االلنین أمینأنزیم ناقل ،المتغیرات الكیموحیویةالبایوتین ، بیروكسید الهیدروجین ، الكلمات الدالة : 

  ةــالمقدم
هـــتم العدیـــد مـــن البـــاحثین فـــي مجـــال الصـــحة العامـــة والتغذیـــة بدراســـة إ

ات بكافـــة انواعهـــا لمـــا لهـــا مـــن اهمیـــة فـــي أمینـــللفیت االهمیـــة البایولوجیـــة
ـــة  ـــاة للكائنـــات الحی ـــات [1]دیمومـــة الحی عضـــویة یحتاجهـــا . وهـــي مركب

جــدًا فــي غذائــه للمحافظــة علــى صــحته ووقایتــه  ضــئیلةالجســم بكمیــات 
ات معینـــة، وهـــي ال تمـــد الجســـم أمینـــمـــن االمـــراض المرتبطـــة بوجـــود فیت

ـــذا فمـــن الضـــروري وجودهـــا فـــي الغـــذاء تضـــم . [2]المتنـــاول  بالطاقـــة، ل
 یعمـــــلاذ  B7البـــــایوتین أمینات الذائبـــــة فـــــي المـــــاء فیتـــــأمینـــــمجموعـــــة الفیت

كمرافق انزیمي للعدید من العملیات االیضیة التي تحـدث فـي الجسـم، إذ 
لــه دورا مهمــا فــي عملیــة نقــل وتثبیــت مجموعــة ثنــائي اوكســید الكــاربون 

CO2  نـــاء وخصوصــا بالكاربوهیـــدرات البروتینــات و و وفــي ایــض الـــدهون
الكلوكـــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــادر غیـــــــــــــــــر كاربوهیدراتیـــــــــــــــــة بعملیـــــــــــــــــة 

Gluconeogenesis  وغیرهــا مـــن الفعالیـــات الحیویـــة التـــي تحـــدث فـــي
ــــلهــــ، الجســــم، كمــــا یعمــــل مضــــادا لالكســــدة ــــي  امهمــــ ادور  أمینذا الفیت ف

القضـــاء علـــى الجـــذور الحـــرة فـــي االغشـــیة الخلویـــة قبـــل ان تقـــوم هـــذه 
  .[4,3]یةبصورة طبیع الجذور بعملها

ات المحضـــــرة صـــــناعیا كطبقـــــة وقائیـــــة ضـــــد أمینـــــتعمـــــل بعـــــض الفیتاذ 
، وللجـذور الحـرة القــدرة [5]عملیـات االكسـدة التـي تسـببها الجــذور الحـرة 

علـــــــى الحـــــــاق االذى وتحطـــــــیم الجزیئـــــــات الحیویـــــــة فـــــــي الخلیـــــــة مثـــــــل 
، وان األذى [6]البروتینات، الدهون، الكاربوهیدرات واالحمـاض النوویـة 

ذو أهمیــة كبیــرة فــي زیــادة تكــون هــذه الجــذور،  بالجــذور الحــرة المحــدث
وفي سلسلة من التفاعالت التي تؤدي إلى تحطیم الجزیئات الحیویـة فـي 

كمـــا إن زیـــادة الجـــذور الحـــرة فـــي الجســـم یـــؤدي إلـــى حالـــة . [7]الخلیـــة 
وهــــــو خلــــــل أو  Oxidative Stressتعــــــرف باالجهــــــاد التأكســــــدي 

دات االكســدة وجــذور االوكســجین الحــرة اضــطراب فــي التــوازن بــین مضــا
  .[8]في االنسجة 

تُعــدُّ الكاربوهیــدرات والبروتینــات والــدهون مــن الجزیئــات الحیویــة المهمــة 
ـــذا فـــان متابعـــة التغیـــرات التـــي تحـــدث لهـــذه  جـــدًا لحیـــاة الكـــائن الحـــي، ل
عــدُّ امــرا  ُ الجزیئــات الحیویــة عنــد التعــرض لــبعض المركبــات الكیمیاویــة، ی

ــة الفســلجیة للكــائن الحــي المعــرض لهــا،  ضــروریا مــن أجــل تحدیــد الحال
فهناك العدید من الدراسات التي تظهر مـدى قـدرة البـایوتین علـى خفـض 

 لـــــى أن الجـــــرعا [9]وآخـــــرون  Zhangتوصـــــل  اذ تركیـــــز ســـــكر الـــــدم،
العالیــة مــن البــایوتین تحســن تركیــز الكلوكــوز فــي العدیــد مــن الحیوانــات 

ـــــداء الســـــكر التجریبـــــي، وأشـــــار  ـــــى أن  Furukawa[10]المصـــــابة ب ال
البـــــــایوتین یزیــــــــد مــــــــن التحلــــــــل الســـــــریع للكلوكــــــــوز (التحلــــــــل الســــــــكري 

Glycolysis واوعــــــز ذلــــــك إلـــــــى أن البــــــایوتین ینشـــــــط خالیــــــا بیتـــــــا ،(
وآخـرون  Petrelliز االنسولین.في حین أشار البنكریاسیة ویزید من افرا

لكولیســتیرول لــى أن اســتخدام البــایوتین یــؤدي إلــى تقلیــل تركیــز اا [11]
ــة مقارنــة ، مــع مجموعــة الســیطرة غیــر المعاملــة فــي دم الجــرذان المعامل

ـــــز ا Kurup [12]و  Abrahamكمـــــا توصـــــل كـــــل مـــــن  ـــــى أن تركی ل
ـــــایوتین والكلیســـــیریدات الثالثیـــــة یرتفعـــــ الكولیســـــتیرول ان عنـــــد نقـــــص الب

-Revillaوینخفضــــــــان عنــــــــد إعطــــــــاء البــــــــایوتین، فــــــــي حــــــــین أشــــــــار 

Monsalve  مصــــابین بـــــداء  لــــى أن إعطـــــاء مرضــــىا [13]وآخــــرون
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،  28ملغم/یـــوم لمـــدة  10الســكر مـــن النـــوع الثـــاني بــایوتین بجرعـــة  یومـــًا
أدى إلــى إنخفــاض فــي تركیــز الكلیســریدات الثالثیــة والبروتینــات الدهنیــة 

  األصحاء. مقارنة مع الكثافة للكولیستیرولواطئة 
قدرة البایوتین في الحمایة مـن االجهـاد  الدراسة الحالیة الى معرفة تهدف

ـــــز  ـــــدروجین بتركی % فـــــي ذكـــــور 1التأكســـــدي المحـــــدث ببیروكســـــید الهی
، من خالل دراسة تأثیریهمـا فـي المتغیـرات الكیموحیویـة االرانب المحلیة 

  .في مصل دم االرانب المعاملة
  المواد وطرائق العمل

  المواد المستخدمة قید الدراسة 
ــایوتین الصــیني المنشــأ ، وقــد تــم الحصــول  أســتخدم فــي هــذه الدراســة الب
علیــــه مــــن الشــــركة العامــــة لصــــناعة األدویــــة والمســــتلزمات الطبیــــة فــــي 

ـــــــدروجین  ـــــــز  H2O2نینوى.كمـــــــا أســـــــتخدم بیروكســـــــید الهی %  50بتركی
وتــم الحصــول علیــه مــن  الهندیــة Lab Techالمصــنع مــن قبــل شــركة

  مذخر الفاتح لألدویة والمستلزمات الطبیة في محافظة نینوى.
  الحیوانات المستخدمة 

  تهیئة الحیوانات  
) 7-8ذكــرًا مــن األرانــب المحلیــة ، بعمــر( 40أســتخدم فــي هــذه الدراســة 

) غــم ، وتــم الحصــول علیهــا مــن األســواق 1250-1500أشــهر وبــوزن (
بیــت فــي أقفــاص مصــنوعة مــن األلمنیــوم معــدة المحلیــة وبحالــة ج ُ یــدة، ور

م ˚25 – 28لهــذا الغــرض ، وتحــت ظــروف مالئمــة مــن درجــة حــرارة 
ســاعات ظـــالم (اضــاءة طبیعیـــة)  10ســاعة ضـــوء و  14وفتــرة إضـــاءة 

وتهویــة جیــدة، وتــم إخضــاعها لفتــرة تمهیدیــة أمــدها أســبوع لغــرض التــأقلم 
ــــى علیقــــة قیاســــیة لأل رانــــب باســــتخدام أوانــــي علــــى المكــــان، وغــــذیت عل

مصــــــنوعة مــــــن األلمنیــــــوم بكمیــــــات متســــــاویة وبتسلســــــل ثابــــــت لجمیــــــع 
ــدِّم لألرانــب باســتخدام أوانــي مصــنوعة مــن  المعــامالت ، أمــا المــاء فقــد ٌق

 األلمنیوم سعة نصف لتر والمثبتة في القفص لمنع انسكاب الماء.
  تصمیم التجربة 

ــمت األرانــب إلــى أربعــة مجــامیع عشــوائیا  أرانــب / مجموعــة )،  10(قُسِّ
 8وبعــــد انتهــــاء المــــدة التمهیدیــــة بـــــدأت معاملــــة األرانــــب یومیــــا ولمـــــدة 

  أسابیع، وعوملت خاللها األرانب وفق ما یأتي:
  . مجموعة السیطرة 1

تمت معاملة هذه المجموعـة باعطائهـا علیقـة قیاسـیة مـع مـاء اعتیـادي ، 
  غم. 1260وكان معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة مساویا

  H2O2. مجموعة 2
ــة هــذه المجموعــة باعطائهــا علیقــة قیاســیة مــع مــاء مضــاف  تمــت معامل

، وكـــان معــــدل الـــوزن االبتــــدائي لهــــذه  [14]%1بتركیـــز H2O2الیـــه 
  غم. 1305المجموعة مساویا 

  . مجموعة البایوتین3
مت معاملة هذه المجموعة باعطائها علیقة قیاسیة مع تجریعهـا بـایوتین ت

مــایكروغرام/كغم وزن الجســم، وكـــان معــدل الــوزن االبتـــدائي 200بتركیــز
  غم. 1330لهذه المجموعة مساویا 

  والبایوتین H2O2. مجموعة 4

ــة هــذه المجموعــة باعطائهــا علیقــة قیاســیة مــع مــاء مضــاف  تمــت معامل
مــایكروغرام/كغم 200% وتجریعهــا بــایوتین بتركیــز 1بتركیــز H2O2الیــه 

 1305الوزن االبتدائي لهذه المجموعة مسـاویاوزن الجسم ، وكان معدل 
  غم.

المقطـر مالحظة: تـم تجریـع األرانـب التابعـة لمجـامیع المعـامالت بالمـاء 
  . [15]بلمعادلة إجهاد مسك االران

  جمع وحفظ العینات
ـــات الـــدم مـــن األرانـــب بســـحب الـــدم مـــن القلـــب  ـــم الحصـــول علـــى عین ت

مـل ، إذ جمعـت عینـات الـدم بعـد  5مباشرة باستخدام محقنة طبیـة سـعة 
أســــابیع علــــى معاملــــة األرانــــب، لغــــرض الحصــــول علــــى  8مــــرور فتــــرة 

 . مصل الدم إلجراء الفحوصات الكیموحیویة المختلفة
  تقدیر تركیز المتغیرات الكیموحیویة في مصل الدم

 الكلوكوز في مصل الدمتركیز تقدیر  .1

 Kitلتحلیل الجاهزة قدر تركیز الكلوكوز في مصل الدم باستخدام عدة ا

واردة لطریقـــة االنزیمیـــة الـــاعتمـــادا علـــى ا االلمانیـــة Bioconمـــن شـــركة 
  .[16]في
 تقدیر تركیز الكولیستیرول في مصل الدم  .2

في مصـل الـدم باسـتخدام عـدة التحلیـل الجـاهزة  قدر تركیز الكولیسیترول
الفرنســیة اعتمــادا علــى الطریقــة االنزیمیــة المتبعــة  Biolaboمــن شــركة 

  .[17]من قبل 
 قدیر تركیز الكلیسیریدات الثالثیة في مصل الدمت .3

قدر تركیز الكلیسیریدات الثالثیة في مصل الدم باسـتخدام عـدة التحلیـل  
الفرنســیة اعتمــادا علــى الطریقــة االنزیمیــة Biolaboالجــاهزة مــن شــركة 

  .[18]المتبعة من قبل 
 في مصل الدم مینتقدیر فعالیة االنزیمات الناقلة لأل .4

ــدم باســتخدام عــدة  ASTو ALTتــم تقــدر فعالیــة انزیمــي  فــي مصــل ال
االنكلیزیــة اعتمــادا علــى الطریقــة  Randoxالتحلیــل الجــاهزة مــن شــركة 

  .[19]اللونیة المتبعة من قبل 
  التحلیل اإلحصائي

البســیطة العاملیــة بالتصــمیم حللــت النتــائج إحصــائیا وفــق نظــام التجــارب 
ْ ا ـدَّت َ اختبـار دنكـن المتعـدد المـدى، وعُ م لنتـائج العشوائي الكامل، وُأستخدِ

) وباســــتخدام البرنــــامج P ≤ 0.05(معنویــــة عنــــد مســــتوى احتمــــال 
 .SAاإلحصائي 

  النتائج والمناقشة
في تركیز الكلوكوز في مصل دم ذكور  H2O2تأثیر البایوتین و  

) إلى وجود فروقات معنویة 1تبین النتائج في الشكل (األرانب المحلیة. 
بین مجامیع المعامالت ومجموعة السیطرة ، حیث أدت معاملة األرانب 

% مع ماء الشرب إلى حدوث ارتفاع معنوي عند  1بتركیز  H2O2بـ
) في تركیز الكلوكوز مقارنة مع مجموعة P ≤ 0.05مستوى احتمال(

 4.23±322.08السیطرة إذ كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 
مل. بینما أظهرت معاملة األرانب بالبایوتین بتركیز 100ملغم/
مایكروغرام / كغم وزن جسم إلى حدوث انخفاض معنوي عند 200
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دم ) في تركیز الكلوكوز في مصل الP ≤ 0.05مستوى احتمال (
مقارنة مع مجموعة السیطرة، إذ كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 

مل. في حین أظهرت معاملـة األرانب بـ 100ملغم/ 111.40±1.22
H2O2  مایكروغرام / كغم وزن 200% مع البایوتین بتركیز 1بتركیز

) في P ≤ 0.05جسم إلى حدوث انخفاض معنوي عند مستوى احتمال(
لوحده ، وعدم وصول القیم  H2O2نة مع مجموعة تركیز الكلوكوز مقار 

إلى قیم السیطرة إذ كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 
مل بینما كان المتوسط الحسابي لمجموعة 100ملغم/ 161.22±1.10
أدت معاملة األرانب بـ  مل.100ملغم/ 0.009±150.21السیطـرة 

H2O2  وز، وتتفق % إلى ارتفاع معنوي في تركیز الكلوك 1بتركیز
هذه النتیجة مع نتائج الدراسة التي قام بها كل من (عبد 

) عند معاملة الجرذان واألرانب بـ 2004العالف، ;1995الرحمن،
H2O2  یوما  60% لمدة 0.5% لمدة أسبوعین و بتركیز  1بتركیز

  على التوالي.

إن اإلجهاد التاكسدي یؤدي إلى زیادة إفراز الهورمون المحرض لقشرة 
الكظر وبالتالي إلى زیادة إفراز القشرانیات السكریة (منها هورمون 
الكورتیكوستیرون)، الذي یقلل من معدل استفادة الخالیا للكلوكوز 

(أي زیادة تكوین الكلوكوز Gluconeogenesisوزیادة معدل عملیة 
كاربوهیدراتیة) مما أدى إلى ارتفاع تركیز الكلوكوز الغیر من المصادر 

القدرة على  .وأظهرت نتائج الدراسة أن للبایوتین[19]في مصل الدم 
في مصل الدم، حیث تتفق هذه النتائج مع خفض تركیز الكلوكوز 

 Coggeshallكل من لعدید من الدراسات التي قام بها نتائج ا
ند إعطائهم البایوتین ع [21]وأخرون Maebashiو  [20]وأخرون

للمرضى المصابین بداء السكر من النوع األول والثاني مقارنة مع 
إلى أن الجرع العالیة من [9]وآخرون  Zhangاألصحاء، كما أشار 

البایوتین أدت إلى خفض تركیز الكلوكوز في مصل دم الحیوانات 
  المصابة بداء السكر التجریبي.

  
  مكررات 10االنحراف القیاسي هو  ±القیم معبرًا عنها بالمتوسط الحسابي

  ) والعكس صحیح بحسب اختبار دنكنP≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال (
  مایكروغرام/كغم وزن جسم  200% مع ماء الشرب والبایوتین بتركیز 1): تأثیر المعاملة ببیروكسید الهیدروجین بتركیز 1الشكل (

  في تركیز الكلوكوز في مصل دم ذكور االرانب المحلیة
ویعزى سبب هذا االنخفاض فـي تركیـز الكلوكـوز إلـى دور البـایوتین فـي 

ذي لـه دورا إفراز هورمون األنسولین مـن خالیـا بیتـا البنكریاسـیة والـ زیادة
كمــا یعمــل البــایوتین علــى . [22]الســكر فــي الــدم كبیــرا فــي تنظــیم تركیز 

ــــــــــــــزیم  تنشــــــــــــــیط استنســــــــــــــاخ وتعبیــــــــــــــر الجــــــــــــــین المســــــــــــــؤول عــــــــــــــن أن
ــا الكبــد وكــذلك یزیــد مــن فعالیــة فــي  Glucokinaseالكلوكوكــاینیز خالی

نكرهـانس الموجـودة فـي البنكریـاس إذ یعـد هـذا ال هذا األنزیم في جزیـرات
  .[24,23]األنزیم من األنزیمات المنظمة في عملیة التحلل السكري

لیســـتیرول فــي مصـــل دم فـــي تركیــز الكو  H2O2تــأثیر البــایوتین و  
  المحلیة.ذكور األرانب 

 P(ارتفـاع معنـوي عنـد مسـتوى احتمـال )2النتائج فـي الشـكل ( ظهرتوأ

ـــز الكولیســـتیرول عنـــد معاملـــة األرانـــب بــــ 0.05 ≥  H2O2) فـــي تركی
% مـــع مـــاء الشـــرب مقارنـــة مـــع مجموعـــة الســـیطرة ، إذ كـــان 1بتركیـــز 

مـل. فـي 100ملغـم/ 322.084.23±المتوسط الحسابي لهذه المجموعـة 
ایكروغرام / كغـــم مـــ 200حـــین أدت معاملـــة األرانـــب بالبـــایوتین بتركیـــز 

) فـي تركیـز P ≤ 0.05(مسـتوى احتمـالعنـد  إنخفاضـا"معنویا"وزن جسم
الكولیستیرول مقارنـة مـع مجموعـة السـیطرة ، إذ كـان المتوسـط الحسـابي 

مــــل. بینمــــا أدت معاملــــة 100ملغــــم/ 4.34±209.95لهــــذه المجموعــــة 
ـــــــــــــــب بــــــــــــــــ  % مـــــــــــــــع البـــــــــــــــایوتین بتركیـــــــــــــــز 1بتركیـــــــــــــــز  H2O2األران

انخفــــاض معنـــــوي عنـــــد مســـــتوى  م الـــــىمــــایكروغرام/كغم وزن جســـــ200
) فــي تركیــز الكولیســتیرول مقارنــة مــع المجموعــة P ≤ 0.05احتمــال(

لوحـده ولـم تصـل القـیم إلـى قـیم مجموعـة السـیطرة، إذ  H2O2المعاملة بـ 
مـل 100ملغـم/ 5.06±255.21كان المتوسط الحسـابي لهـذه المجموعـة 

ـــــة مـــــع المتوســـــط الحســـــابي لمجموعـــــة الســـــیطرة   4.37±239.90مقارن
  مل.100ملغم/
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  مكررات 10االنحراف القیاسي هو  ±القیم معبرًا عنها بالمتوسط الحسابي

  ) والعكس صحیح بحسب اختبار دنكنP≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال (
  مایكروغرام/كغم وزن  200% مع ماء الشرب والبایوتین بتركیز 1): تأثیر المعاملة ببیروكسید الهیدروجین بتركیز 2الشكل (

  جسم في تركیز الكولیستیرول في مصل دم ذكور االرانب المحلیة
في تركیز الكلیسیریدات الثالثیـة فـي مصـل  H2O2أثیر البایوتین و ت

  دم ذكور األرانب المحلیة.
) وجــــود فروقــــات معنویــــة بــــین مجــــامیع المعــــامالت 3یوضــــح الشــــكل (

 ≥ Pعنـد مسـتوى احتمـال( معنویـا"إرتفاعا"ومجموعـة السـیطرة ، واظهـر 

) فـــي تركیـــز الكلیســـیریدات الثالثیـــة فـــي مصـــل دم ذكـــور األرانـــب 0.05
% مـــع مـــاء الشـــرب مقارنـــة مـــع مجموعـــة 1بتركیـــز  H2O2المعاملـــة بــــ 

 10.92±387.56السیطرة ، إذ كان المتوسط الحسابي لهـذه المجموعـة 
مــــل.في حــــین یظهــــر وجــــود انخفــــاض معنــــوي عنــــد مســــتوى 100ملغــــم/

) فــي تركیــز الكلیســیریدات الثالثیــة فــي المجموعــة P ≤ 0.05احتمــال(

مایكروغرام / كغـم وزن جسـم مقارنـة مـع 200المعاملة بالبایوتین بتركیز 
مجموعــــــــة الســــــــیطرة إذ كــــــــان المتوســــــــط الحســــــــابي لهــــــــذه المجـــــــــموعة 

مــل ، بینمــا یظهــر وجــود انخفـــاض معنــوي 100ملغــم/ 204.76±5.17
) فـي تركیـز الكلیسـیریدات الثالثیـة فـي P ≤ 0.05عنـد مسـتوى احتمـال (

وتین بتركیــز % مــع البـای 1بتركیـز  H2O2مجموعـة األرانــب المعاملـة بـــ 
لوحــده،  H2O2مــایكروغرام / كغــم وزن جســم مقارنــة مــع مجموعــة 200

ولــم تصــل القـــیم إلــى قـــیم مجموعــة الســیطرة إذ كـــان المتوســط الحســـابي 
مـــل مقــــارنة مـــع مجــــموعة 100ملغـــم/ 8.61±292.42لهـــذه المجموعـــة 

  مل.100ملغم/ 2.23±229.27السیـطرة 

  
  مكررات 10االنحراف القیاسي هو  ±القیم معبرًا عنها بالمتوسط الحسابي

  ) والعكس صحیح بحسب اختبار دنكنP≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال (
  مایكروغرام/كغم  200% مع ماء الشرب والبایوتین بتركیز 1): تأثیر المعاملة ببیروكسید الهیدروجین بتركیز 3الشكل (

  وزن جسم في تركیز الكلیسیریدات الثالثیة في مصل دم ذكور االرانب المحلیة
لسابقة من تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه الدراسات ا

والكلیسیریدات الثالثیة  ارتفاع معنوي في تركیز كل من الكولیستیرول
ارتفاع تركیز  ویعزى H2O2[27,26,25]في الحیوانات المعاملة بـ 

بـ ثیة في مصل دم األرانب المعاملة والكلیسیریدات الثال الكولیستیرول
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H2O2  إلى تعطیل أو خلل في أیض الدهون بسبب اإلجهاد التاكسدي
الكولیستیرول الناتجة عن فرط  وكذلك الزیادة في تركیز أسترات

الكلیسیریدات الثالثیة في الدم، التي تعد مصدرا مهما للكولیستیرول، 
فضال عن ذلك فان هناك عالقة طردیة بین مستویات الكلیسیریدات 

ل في الدم، فكلما زاد الكولیستیرول زادت الثالثیة والكولیستیرو 
لكل من  Synergismالكلیسیریدات الثالثیة وهذا یؤكد التفاعل التازري

H2O2  كما [26]والكولیستیرول في رفع تركیز الكلیسیریدات الثالثیة ،
یعزى هذا االرتفاع إلى حصول تغیرات في عملیة االمتصاص وطرح 

 .[28]مالح الصفراء في تركیز أ الستیرویدات أو انخفاض

َ البایوتین من تركیز الكولیستیرول فَّض والكلیسیریدات  في حین خَ
وآخرون  Petrelliالثالثیة،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إلیه 

 من خالل قدرة البایوتین على خفض تركیز الكولیستیرول [11]
 و Abrahamوالكلیسیریدات الثالثیة وكذلك مع النتائج التي جاء بها 

Kurup [12]  اللذان أشارا إلى أن نقص البایوتین یؤدي إلى ارتفاع
وتتفق مع ما أشار إلیه  ،والكلیسیریدات الثالثیة تركیز الكولیستیرول

إلى أن نقص البایوتین یؤدي إلى ارتفاع  [30]أحمد والهاللي 
الكولیستیرول وانخفاض الهیموكلوبین نتیجة العجز في عملیة أیض 

وأوعزوا سبب هذا االنخفاض إلى الدور الذي .  دراتن والكاربوهیالدهو 
 یلعبه البایوتین في أیض الدهون من خالل عمله كمرافق أنزیمي

وخاصة االسیتایل مرافق  Carboxylasesألنزیمات الكاربوكسیلیز
 Acetyl – Coenzyme A CarboxylaseكاربوكسیلیزA األنزیم

الذي یبدأ الخطوة األولى في تكوین األحماض الدهنیة، كما یمكن 

تفسیر انخفاض تركیز الكولیستیرول عند المعاملة بالبایوتین إلى أن 
البایوتین یسبب نقصان تكوین الكولیستیرول في الكبد، وزیادة تحوله 

  . [12]خالیا الكبدیة إلى أحماض الصفراءفي ال
االلنین  أمینعالیة إنزیم ناقل في ف H2O2تأثیر البایوتین و 

)ALT .في مصل دم ذكور األرانب المحلیة (  
% 1بتركیـز  H2O2) أن معاملـة األرانـب بــ 4شـكل (فیالأوضحت النتائج 

) فـي فعالیـة P ≤ 0.05مـع مـاء الشـرب أدت إلـى حـدوث ارتفـاع معنـوي (
فـــي مصـــل دم ذكـــور األرانـــب المحلیـــة مقارنـــة مـــع مجموعـــة  ALTإنـــزیم 

 إذ كــــــان المتوســـــط الحســــــابي للفعالیـــــة فــــــي هـــــذه المجموعــــــة، الســـــیطرة 
وحــــدة عالمیــــة/لتر بینمــــا كــــان المتوســــط الحســــابي لفعالیــــة  6.14±0.08

وحــدة عالمیــة/لتر. كمــا أوضــحت النتــائج  0.07±4.11مجموعــة الســیطرة 
 مـــایكروغرام / كغـــم وزن جســـم200بتركیـــزأن معاملـــة األرانـــب بالبـــایوتین 

) فـي P ≤ 0.05أدت إلى حـدوث انخفـاض معنـوي عنـد مسـتوى احتمـال (
إذ كــان المتوســط الحســابي ، فعالیــة األنــزیم مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة 

وحـــدة عالمیـــة/لتر، فـــي حـــین  0.09±2.27للفعالیـــة فـــي هـــذه المجموعـــة 
% مــع البــایوتین  1تركیــز ب H2O2أظهــرت النتــائج أن معاملــة األرانــب بـــ 

ــــز  ــــى حــــدوث انخفــــاض 200بتركی مــــایكروغرام / كغــــم وزن جســــم أدت إل
مقارنـة  ALT) فـي فعالیـة أنـزیم P ≤ 0.05معنـوي عنـد مسـتوى احتمـال(

لوحــده إذ كــان المتوســط الحســابي لفعالیتــه فــي هــذه  H2O2مــع مجموعــة 
  وحدة عالمیة/لتر. 0.18±4.32المجموعة 

  
  مكررات 10االنحراف القیاسي هو  ±القیم معبرًا عنها بالمتوسط الحسابي

  ) والعكس صحیح بحسب اختبار دنكنP≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال (
مایكروغرام/كغم وزن جسم في فعالیة  200% مع ماء الشرب والبایوتین بتركیز 1): تأثیر المعاملة ببیروكسید الهیدروجین بتركیز 4الشكل (

  االلنین في مصل دم ذكور االرانب المحلیة أمینانزیم ناقل 
ــایوتین و  ــأثیر الب ــل  H2O2ت ــزیم ناق ــة أن االســبارتیت  أمــینفــي فعالی

)AST.5یبـــــین الشـــــكل () فـــــي مصـــــل دم ذكـــــور األرانـــــب المحلیـــــة (
ــا"إرتفاعا" ) فــي فعالیــة أنــزیم P ≤ 0.05عنــد مســتوى احتمــال ( معنوی
AST  في مصل دم ذكور األرانب المعاملة بــH2O2  مـع  1بتركیـز %
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إذ كــان المتوســط الحســابي ، مــاء الشــرب مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة 
وحدة عالمیة/لتر. كمـا یوضـح  0.06±5.27لفعالیته في هذه المجموعة 

) فـي P ≤ 0.05(انخفــاض معنـوي عنـد مسـتوى احتمـال الشـكل حـدوث
ــایوتین بتركیــز  فعالیــة األنــزیم فــي مصــل دم ذكــور األرانــب المعاملــة بالب

إذ كــان  مـایكروغرام / كغــم وزن جسـم مقارنــة مـع مجموعــة السـیطرة200
ــــي هــــذه المجموعــــة  وحــــدة  0.03±1.23المتوســــط الحســــابي لفعالیتــــه ف

% مـع  1بتركیـز  H2O2عالمیة/لتر ، في حین أدت معاملـة األرانـب بــ 

مـایكروغرام / كغـم وزن جسـمإلى حـدوث انخفـاض 200البایوتین بتركیز 
فـي مصـل الـدم مقارنـة مـع  AST) في فعالیـة أنـزیم P ≤ 0.05معنوي (
لوحده ولم تصـل الفعالیـة إلـى قـیم فعالیتـه فـي مجموعـة  H2O2مجموعة 
إذ كـــــان المتوســـــط الحســـــابي لفعالیتـــــه فـــــي هـــــذه المجموعـــــة ، الســـــیطرة 

وحدة عالمیة/لتر في حین كان المتوسـط الحسـابي لفعالیـة  4.29±0.02
  وحدة عالمیة/لتر. 0.06±4.14مجموعة السیطرة 

  
  مكررات 10االنحراف القیاسي هو  ±ًا عنها بالمتوسط الحسابيالقیم معبر 

  ) والعكس صحیح بحسب اختبار دنكنP≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال (
مایكروغرام/كغم وزن جسم في فعالیة  200% مع ماء الشرب والبایوتین بتركیز 1): تأثیر المعاملة ببیروكسید الهیدروجین بتركیز 5الشكل (

  االسبارتیت في مصل دم ذكور االرانب المحلیة أمینانزیم ناقل 
فعالیــة بعــض یـتم تشــخیص الضـرر الــذي یلحــق بالكبـد مــن خــالل قیـاس 

األنزیمـــات فـــي فعالیـــة هـــذین األنـــزیمین ألنهمـــا یعـــدان مؤشـــرین للضـــرر 
أوضــــحت نتــــائج اذ  الـــذي یحدثــــه اإلجهــــاد التاكســــدي فــــي نســــیج الكبــــد.
فـــي  ASTو  ALTالدراســـة الحالیـــة حـــدوث زیـــادة فـــي فعالیـــة أنزیمـــي 

مصـل دم ذكــور األرانـب المعاملــة ببیروكسـید الهیــدروجین، ویعـزى ســبب 
الضــرر الــذي لحــق بانســجة الجســم المختلفــة ومــن بینهــا نســیج ذلــك إلــى 

الكبد لألرانب المعاملة مقارنة مع مجموعـة السـیطرة، ویمكـن تفسـیر هـذه 
علــى الخالیــا المختلفــة، ممــا یــؤدي إلــى زیــادة  H2O2الزیــادة إلــى تــأثیر 

النفاذیــة الخلویــة، وذلــك بفعــل تغییــر التركیــب الكیمیــاوي ألغشــیة الخالیــا 
ـــــؤد ـــــوي الـــــذي ی ـــــى تحـــــرر األنزیمـــــات مـــــن ســـــائل داخـــــل خل ـــــدوره إل ي ب

Intracellular fluid لـــى ســـائل خـــارج خلـــوي اExtracellular 

fluid أي حــدوث أذى ألنســجة الجســم بفعــل المعاملــة، ویمكــن تحدیــده ،
، وهــذا ASTو  ALTفــي فعالیــة أنزیمــي  إنخفاضــا"معنویا"مــن النتــائج 

ــــى م ــــي القضــــاء عل ــــایوتین ف ــــى دور الب هاجمــــة الجــــذور الحــــرة یعــــزى إل
  . [7]لألغشیة الخلویة ومنع اختالل نفاذیة تلك األغشیة 
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Effect of Biotin on Some Biochemical Parametersin Blood Sera of Local 
Male Rabbits Exposed to Oxidative Stress 

Muna H. Jankeer, Montaha M. Al-Kattan, Noor A.W.Al-Salih 
Dept. of Biology, College of Science, Mosul University, Mosul, Iraq 

Abstract 
The present study included the investigation of the effect of biotin in preventing oxidative stress induced by 
hydrogen peroxide H2O2 at a concentration 1% given with consumed drinking water in local male rabbits. 40 
male rabbits with aged 7-8 month, used in this study divided randomly into four groups with 10 rabbits within 
group, the first group: was given standard forage and water and considered as control, the second group: was 
given standard forage and 1% H2O2 in water, the third group: was given standard forage and 200 µg biotin /kg 
body weight in water, the fourth group: was given standard forage, 1% H2O2 and 200 µg biotin /kg body weight 
in water. All the treated daily for 8 weeks. 
The results showed that treatment with H2O2 caused a significantincrease (P≤0.05) in concentration of each 
glucose, cholesterol, triglycerides, activity of alanine amine transferase (ALT) and aspartate amine transferase 
(AST) in blood sera of treated rabbits compared with control group, the above changes indicating the ability of 
H2O2 to induce the oxidative stress in male rabbits. 
The results also showed that treated rabbit with 200 µg biotin/kg had a significant decrease in concentration of 
eachglucose, cholesterol, triglycerides, activity of ALT and AST in blood sera compared with control group , 
these results indicated the protective effect of biotin against oxidative stress. 
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